POUČENÍ – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ?
MÁTE PŘEPRAVNÍ BOX A ODBĚROVOU SADU?



Pokud ne - získejte sadu pro odběr a přepravu krve vyplnění on-line objednávkového
formuláře, nebo na telefonním čísle +420 724 748 308, nebo na emailu:
info@prenatalsafe.cz.
V sadě najdete Žádanku, Informovaný souhlas, toto Poučení a Složenku pro platbu

OBJEDNEJTE PACIENTKU! OBJEDNEJTE KURÝRA!






Objednejte pacientku na ideální termín. Nejlépe den před plánovaným odběrem krve
objednejte na danou hodinu kurýra, který si od Vás přebere zásilku s odebranou krví. Pokud
k odběru došlo neplánovaně, objednejte kurýra ihned ještě na tentýž den, nejpozději na
dopoledne dne následujícího.
Kurýra objednáte zavoláním na číslo 800 311 000
Nahlaste místo a čas, kde a kdy chcete zásilku odeslat a nahlaste tzv. firemní číslo, na které
budou účtovány veškeré poplatky: 62060
Pokud si nevíte rady, rádi Vám pomůžeme.

ZKONTROLUJTE PLATBU!





Předejte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout přiloženou složenou,
bankovním převodem, nebo vložením na účet.
Cena testu PrenatalSafe 5 je 12 500 Kč / 450 EUR za standardní test. Test PrenatalSafe Plus,
který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrodelece stojí 14 500 Kč / 530 EUR. PrenatalSafe
KARYO je nabízen za 19 900 Kč / 730 EUR. PrenatalSafe KARYO Plus pak za 22 900 Kč / 850
EUR.
Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Pacientka buďto ukáže ústřižek z pošty
nebo vytisknutý či vyfocený zaplacený bankovní příkaz nebo potvrzení o vložení peněz na
účet.

PŘEČTENÍ A PODEPSÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU!


Nechte pacientku přečíst informovaný souhlas, zodpovězte případné otázky. Požádejte ji o
podpis souhlasu. Zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!

VYPLŇTE S PACIENTKOU ŽÁDANKU



Vyplňte společně s pacientkou „Žádost o vyšetření“.
Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat
z několika variant testu:
o PrenatalSafe 5 (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)
 s variantou FAST - tedy rychlý výsledek

GENPROGRESS, s.r.o.
Studentská 812/6,
Brno, 625 00,
Česká republika

info@prenatalsafe.cz
+420 724 748 308, +420 607 992 818
TAV, ver45 11_11_2015
Stránka 1 z 2

o



PrenatalSafe Plus (PrenatalSafe 5 + testování mikrodelecí + chr. 9 a 16)
 S variantou STANDART (výsledek do 7 pracovních dní)
o PrenatalSafe KARYO (testování početních a strukturních aberací všech chr.)
 S variantou FAST (výsledek do 3-5 pracovních dní)
o PrenatalSafe KARYO Plus (spojení testu KARYO a Plus)
 S variantou STANDART. Nutné odebrat 2 zkumavky krve!!!
Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. Podpis tohoto
dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve.

ODEBERTE KREV







Z červeného přepravního boxu s šedým víčkem vyjměte
zkumavku s nápisem „NIPT Tube“.
Na etiketu zkumavky napište jméno a příjmení
pacientky a její datum narození.
Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby
byla zkumavka téměř plná
Pro test PrenatalSafe KARYO Plus je nutné odebrat 2
zkumavky krve
Zkumavku 5-10 krát promíchejte (dnem vzhůru a zase
zpět).
Udržujte zkumavky při pokojové teplotě, nikdy
neskladujte zkumavky v lednici nebo v mrazáku!

UZAVŘETE BOX A ODEŠLETE KURÝREM







Vložte zkumavku krve do červené přepravní nádoby.
Umístěte zkumavku do jedné ze štěrbin a uzavřete
nádobu šedým plastovým víčkem.
Tuto nádobu vložte kartonové krabice s logem
PrenatalSafe®.
Vložte podepsané dokumenty do této krabice.
Krabici zavřete a vyčkejte na kurýra.
Předejte kurýrovi box a vyplňte s ním přepravní list.
Firemní číslo je 62060.
Doručovací adresa je: Laboratorio GENOMA, tel: +39
06 88 11 270, Via Di Castel Giubileo 11, Roma 00138, Italy

ODEŠLETE INFORMACI O ODBĚRU A VYČKEJTE NA VÝSLEDEK



Na info@prenatalsafe.cz zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace 1)jméno
pacientky 2)rodné číslo 3)datum odběru 4)číslo zásilky (naleznete na tracklistu přepravce)
Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky.
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